
Stanoviská k jednotlivým bodom, ktoré tvoria uznesenie 57/2012 zo dňa 19.06.2012 

 

 

Stanovisko k bodu č. 1 
V roku 2009 som ešte vykonával aj vybavovanie sťažností a sťažnosť uvedenej pani 

som dostal na vybavenie. V liste som len citoval  požiadavku hore menovanej, ktorú uviedla 

vo svojej sťažnosti, čo som vymedzil úvodzovkami. Pre zmiernenie stavu som pána K. 

v závere listu požiadal, že ak je to  pravda, aby si veci presunul na svoju parcelu. Nato bolo 

podané na moju osobu trestné oznámenie pre prekročenie právomoci verejného činiteľa. Pri 

vypočúvaní vyšetrovateľka označila uvedené podanie ako neopodstatnené. To, že sú 

v súdnom spore, som v tom čase nevedel. 

 

Stanovisko k bodu č. 2 
Pri kontrole dokladov mesta za rok 2009, ktoré boli pri vyúčtovaní dotácie, 

poskytnutej klubu Kometa, bol zaradený aj príjmový bloček z CVČ Domino vo výške 750 €. 

Túto skutočnosť som si poznačil do poznámok a pri kontrole dokladov CVČ Domino som 

hľadal uvedený bloček, či sa v ich účtovníctve nachádza. Pri tejto kontrole som však pod tým 

číslom našiel príjmový bloček vo výške 6,64 €. K tejto skutočnosti som nedostal dostačujúce 

vysvetlenie a nakoľko som nebol oprávnený vykonať kontrolu účtovníctva v klube, či majú 

v tom čase aj uvedený výdaj pre CVČ Domino, obrátil som sa na prokuratúru, aby uvedený 

stav preskúmala, keďže som mal podozrenie z neoprávneného vystavenia bločka, na základe 

ktorého si klub vyžiadal od mesta dotáciu vo výške 750 €. Celá vec bola prokurátorkou 

uzavretá ako účtovná chyba pri číslovaní bločkov a bloček vo výške 750 € bol označený ako 

sumár čiastkových bločkov,  ktoré boli klubom platené CVČ Domino, aj keď súčet 

označených bločkov sa nerovnal čiastke 750 €. Táto záležitosť som s vedúcou CVČ Domino 

prerokoval a vysvetlil jej, ako v budúcnosti postupovať, aby sa podobný nedostatok 

neopakoval. Pri kontrolách v nasledujúcich rokoch sa podobná chyba už neopakovala. Na 

ospravedlnenie som nemal dôvod, keďže podozrenie tu bolo odôvodnené a spôsobili si ho 

vlastnou chybou a mne zo zákona o 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v §13 ods. k) takáto povinnosť vyplýva. 

  

Stanovisko k bodu č. 3 
Celú túto záležitosť zo strany vedenia mesta považujem za nekorektnú a to z dôvodu, 

že v decembri 2011, keď bola možnosť sa k uvedeným nedostatkom sa vyjadriť, mne nebolo 

ani dané na vedomie, že nejaký výsledok z kontroly na meste je a že aj mne tam boli 

vytknuté nedostatky, ale táto skutočnosť mi bola účelovo zamlčaná a výsledok mi bol 

predložený až vo februári 2012 štyri dni pred zastupiteľstvom teda v čase, keď  už celá 

záležitosť zo strany NKÚ bola uzavretá a k nálezu som sa nemohol vyjadriť. Boli mi 

vytknuté administratívne nedostatky, ako v dvoch prípadoch neuvedené dátumy, alebo, to že 

nevykonávam zápisnice. Ja som však  zápisnice vykonával, chýbal im len nadpis Zápisnica. 

V uvedenom zápise boli všetky požadované náležitosti ako, kedy bolo vykonané 

prerokovanie, zúčastnené osoby ako aj záver z termínom pre odstránenie nedostatkov 

a prijaté opatrenia. Vedenie mesta vedelo, že zápisnice z prerokovania správy boli 

vyhotovované, lebo ich aj pri prerokovaní podpisovali a aj keď som to na zastupiteľstve 

dokladoval, nik sa neprišiel na uvedené doklady ani pozrieť a nezabránilo to poslancom, aby 

prijali uznesenie na moje upozornenie. Navyše - aj keď bol záver NKÚ vyhotovený bez 

možnej mojej obhajoby, v závere bola moja činnosť označená ako „na dobrej úrovni“, pri 

trojstupňovej stupnici hodnotenia kvality kontrolórov a to dobrý, primeraný a nevyhovujúci. 

A toto poslanci považovali za hrubé porušenie mojich povinností. Za toto porušenie som 

dostal vo februári 2012 upozornenie. Podal som aj protest na prokuratúru. Prokuratúra vo 



svojom stanovisku neposudzovala dôvody pre potrestanie, ale to že bol dostatočný počet 

poslancov pre prijatie uznesenia t.j. sedem. Dôvody bude preverovať súd. (Takže teraz bolo 

použitý ten istý dôvod ako vo februári). 

 

Stanovisko k bodu č.4   
Ide o pevnú cenu za prvopočiatočné pripojenie vlastníka objektu, ktorým je mesto 

Vrútky, do distribučnej sústavy. Úhradou pripojovacieho poplatku odberateľovi nevzniká 

nárok na majetkovú účasť na elektroenergetickom zariadení vybudovanom energetikmi za 

účelom pripojenia. Spôsob, že to má zaplatiť nájomník, sa mi nezdal správny, nakoľko 

v prípade, že odchádza z podnájmu, mu nevzniká právny nárok na preplatenie tohto nákladu 

ďalším nájomníkom. Ja som navrhoval, aby túto investíciu zaplatilo mesto, pripočítalo 

k rekonštrukcii domu a premietlo do nájmu a tým by prví nájomníci nemuseli platiť takú 

veľkú čiastku naraz a nemohol by vzniknúť problém s finančným vysporiadaním pri odchode 

z nájmu. Poprípade, keďže rekonštrukcia bola vykonaná za pomoci ŠFRB a upravené 

nájomné by presahovalo príslušné limity pre nájom a mesto nemalo prostriedky na vykrytie 

tejto investície, bola možnosť si vypýtať peniaze formou nájomného na mesiac vopred, čo 

zákon umožňuje a občan by sa pri ukončení nájmu nemusel domáhať preplatenia poplatku za 

pripojenie, čo pri neochote nového nájomníka môže byť zložité, nakoľko k danej veci nie je 

vlastnícky vzťah. Tento systém sa praktizuje aj v iných mestách. Tvrdenie, že sa poplatky 

platili SSE nie je pravdivé, lebo pri kontrole boli predložené bločky, kde príjemca je mesto 

a faktúra  je  vystavená firmou STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. a nie 

Stredoslovenská energetika, a.s. 

 

Stanovisko k bodu č.5 
Na to, že si budú účtovať za teplo neoprávnene, som firmu Byvaterm s.r.o. aj ústne 

upozornil ešte pred prechodom na dodávku tepla Martinskou teplárenskou. Upozorňoval som 

ich, že podľa zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike nebudú môcť na uvedenom 

zariadení podnikať, nakoľko nebudú vlastníci a ani uvedené zariadenie nebudú mať 

v prenájme, takže im nebudú vznikať reálne náklady na výrobu a distribúciu tepla. Preto som 

tvrdil, že oprávnenie im po pripojení odberateľov na Martinskú teplárenskú a.s. zo zákona 

zaniká. Toto mi potvrdila aj riaditeľka ÚRSO vo svojom stanovisku z 5.6.2012 a poslanci 

túto informáciu mali k dispozícii, ale nebrali ju v úvahu. Riaditeľ BYVATERMU s.r.o. 

nepredložil žiaden doklad, ktorý by im povolil podnikať aj v čase, keď nemali k dispozícii 

zariadenie na výrobu a distribúciu tepla. 

Na rozdiel od poslancov, orgány činné v trestnom konaní po preskúmaní príslušných 

dokladov dospeli k rovnakému názoru ako HK a začali trestné stíhanie voči firme Byvaterm 

s.r.o. vo veci podozrenia z prečinu neoprávneného podnikania. 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly vykonal v dňoch od 04. 10. 2012 do 

10. 05. 2013 so záverom, že firma Byvaterm s.r.o. konala v rozpore so zákonom a je povinná 

vrátiť občanom a školám neoprávnene vyfakturované prostriedky v celkovej sume 15 481 €. 

Taktiež im bola uložená pokuta vo výške 5 000 €.  

 

Stanovisko k bodu č.6 
Nedá sa povedať, že som nereagoval na uvedenú problematiku. K uvedenej veci  som 

sa vyjadril ústne a po prijatí uznesenia k prevereniu stavu, ktorý nastal uvedením zákona 

258/2009 Z.z.  o majetku obci v platnosť, prednosta úradu sa vyjadril, že veci dá preveriť na 

príslušné ministerstvá. Preto nebolo nutné, aby som v danej veci viac konal.  

 

 

 



Stanovisko k bodu č.7 
Pri kontrole stavu účtov k 30.06.2010, ktorú som mal schválenú v pláne kontrol, som 

požiadal vedúcu finančného odboru, aby mi oznámila, na ktorých účtoch sa nachádza aká 

čiastka z prostriedkov Diaľničnej spoločnosti. Vedúca finančného odboru mi nevedela 

predložiť taký materiál, ktorý by jednoznačne vypovedal, kde sa aká časť týchto prostriedkov 

nachádza. Keďže pri týchto prostriedkoch bolo potrebné  mať jasno, požiadal som, aby boli 

tieto prostriedky vedené na jednom účte a tým bude vždy jasné, transparentné 

a preukázateľné, koľko má ešte mesto Vrútky týchto prostriedkov. S týmto stavom súhlasili 

aj niektorí poslanci Skutočnosť je taká, že zastupiteľstvo takýto postup schválilo uznesením 

číslo 7/2010, kde v ukladacej časti pod bodom č. 7  poslanci MsZ túto povinnosť uložili 

prednostovi úradu.  

 

Stanovisko k bodu č.8 
Stanovisko k záverečnému účtu mesta som vypracoval s výhradou z dôvodu, že  

hospodárenie v roku 2009 nebolo plne v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách, nakoľko došlo k prečerpaniu schválených finančných limitov, (napríklad vo 

výdavkoch verejnej správy došlo k prekročeniu oproti schválenému rozpočtu o 20 000 € ) čo 

bolo v rozpore s § 14 citovaného zákona a § 11 odst. 4 písm. b)  zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení. Taktiež záverečný účet Mesta Vrútky neobsahoval programový rozpočet 

podľa § 16 ods. 5 písmeno g) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, ktorý bol 

vypracovaný dodatočne po zverejnení mojej správy.  

 

Stanovisko k bodu č.9       
Úlohou bol poverený prednosta úradu, ktorý predkladal postupy pri riešení 

vzniknutého problému na MsZ. Na pracovných poradách, pokiaľ bola včas predložená 

informácia, som sa do diskusie zapájal. Ako hlavný kontrolór som nebol poverený uznesením 

o konanie v danej veci. Zrejme poslanecká skupina nemala záujem, aby bola vykonaná 

v danej oblasti kontrola. 

 

 

 

 

 

Stanovisko k bodu č.10  
Kontrolu v ZUŠ som vykonával na základe plánu práce, kde predmetom kontroly 

nebola mzdová a personálna agenda, ale preverenie hospodárenia a účelnosti použitia 

finančných prostriedkov v školskom zariadení, dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z.z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1994 Z.z. sociálnom 

fonde, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Problém, ktorý 

riešil inšpektorát práce, vznikol na základe iniciatívy učiteľov, ktorí sa sťažovali, že im nie sú 

vyplácané príplatky za funkciu triedneho učiteľa, takže pri kontrole, ktorú som vykonával, sa 

uvedený nedostatok nemohol zistiť. To, že sa nachádzal na mestskom úrade list od skupiny 

učiteľov mi bolo zamlčané, o veci som sa dozvedel neskôr a keď som žiadal zastupiteľstvo, 

aby mi  schválilo uznesenie na vykonanie kontroly, MsZ o takomto uznesení nechcelo 

hlasovať.  

 

Stanovisko k bodu č.11 
Výrub lipy bol vykonaný na náklady mesta vo výške cca 500 € , aj keď strom stál na  

súkromnom pozemku. Mesto na takéto konanie nemá oprávnenie. Vypílenie sa vykonalo na 

základe žiadosti hore menovanej, ktorá intervenovala u poslankyne MsZ a tá zariadila výrub 



spomenutej lipy. Pritom som poukazoval na skutočnosť, že vlastníkov uvedeného pozemku 

bolo šesť, pričom niektorí vlastníci v tom čase boli päťdesiatnici . Podľa môjho názoru mali 

byť oslovení všetci vlastníci, aby riešili daný problém a v prípade, že išlo o akútny stav 

a vlastníci v danom čase nedisponovali dostatočnými finančnými prostriedkami, mohla sa 

táto akcia riešiť formou pôžičky. 

 

Stanovisko k bodu č.12 
Nešlo o prvú poradu, ale o mimoriadne zastupiteľstvo 30.04.2012 ( viď uznesenie 

53/2012), kde bol tento materiál narýchlo zaradený do programu s pôvodným návrhom na 

schválenie bez predchádzajúceho prerokovania v komisiách. Na základe mojej požiadavky sa 

uvedený program neschvaľoval, ale bol posunutý do komisií. Takže nešlo o žiadny tajný, ale 

verejný materiál. Týmto som neporušil žiadny zákon, skôr je nepochopiteľné, prečo občanov 

o takej dôležitej téme neoboznámili ich poslanci. 

 

 Stanovisko k bodu č.13 
Pri kontrolách som sa dožadoval, aby do účtovníctva boli zaradené len jasne 

definované nákupy tak, ako to vyžaduje aj zákon o registračných pokladniach 

a nenakupovalo sa u predajcov, ktorí nedodávajú doklady v súlade so zákonom. Na bločkoch 

nebol menovite uvedený tovar, ktorý sa kupoval. V danom prípade je irelevantné stanovisko 

daňového úradu, nakoľko nešlo o posudzovanie z pohľadu daňových povinností, ale 

z pohľadu kontroly, kde pri takýchto bločkoch sa nedá presne preukázať, čo bolo zakúpené, 

a tým sa nedá v dostatočnej miere vykonať kontrola oprávnenosti a účelnosti použitia 

finančných prostriedkov. Tým som chcel poukázať, že nejde o daňovú, ale vecnú stránku 

veci. 

 

Stanovisko k bodu č.14 
 Nie je pravda, žeby som v danej veci nekonal.  Túto činnosť som vykonával  rok a pol, 

aj keď nebola v mojej náplni práce, až pokiaľ prednosta MsÚ nepridelil túto činnosť Mgr. 

Figurovej. V prvej rade som vydával upomienky na zaplatenie pohľadávky a v prípade, že 

dlžník si nesplnil to, čo mu zákon ukladal, postupoval som podklady na exekúciu. Za 

uvedené obdobie roka a pol som vypracoval 97 návrhov na exekúciu. Pri nedoplatkoch za 

KO som predkladal návrh, ako zabrániť nedoplatkom za KO a podľa vzoru iných miest 

a obcí aj zmenu VZN,  ale neboli realizované. Keďže niektoré nedoplatky boli 

nevymožiteľné z toho dôvodu, že pôvodný vlastník predal nehnuteľnosť, dlžobu nevyplatil 

a odsťahoval sa neznámo kam, rozhodol som sa tento problém riešiť listom do NR SR. 

Navrhol som zmenu v katastrálnom zákone a to takú, aby pri zápise zmeny vlastníka do 

katastra bolo požadované potvrdenie od správcu daní o vyrovnaní všetkých platieb 

súvisiacich z vlastníctvom nehnuteľnosti a tým by sa zabránilo nevymožiteľnosti 

pohľadávok. K skráteniu úväzku chcem uviesť, že za rok som vykonal viac ako 60 kontrol. 

Nech doložia predkladatelia, koľko kontrol vykonal môj predchodca. Niekomu by zrejme 

vyhovovalo, keby sa kontroly nevykonávali vôbec a kontrolór vykonával inú prácu. 


